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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток економіки України в умовах гло!

бальної конкуренції нерозривно пов'язаний з інвести!
ційними процесами. Наслідки їх залучення в аграрний
сектор вітчизняної економіки є надзвичайно вагомими
для подальшого зростання національної економіки. Від
залучення інвестицій, подолання перешкод у створенні
сприятливого інвестиційного клімату в значній мірі за!
лежить швидкість інтеграції економіки України у світо!
ве господарство. Проблема інвестування є актуальною
в більшості країн світу, але особливо значущим є для
країн з перехідною економікою.
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Аграрний сектор України потребує значних як внутрішніх так і зовнішніх інвестиційних над�
ходжень. Особливо актуальності набуло завдання створення сприятливого інвестиційного
клімату та залучення інвестицій після підписання угоди про асоціацію між Україною та Євро�
пейським Союзом. Набуття членства нашої держави в ЄС в умовах глобальної конкуренції на
світових ринках потребує науково�практичних розробок, спрямованих на підвищення інвести�
ційної привабливості в умовах глибоких суспільних трансформацій перехідного періоду до ци�
вілізованих ринкових відносин.

Ukraine's Agricultural sector requires significant both domestic and foreign investment revenues.
Particular importance has gain the task of creating a favorable investment climate and attract the
investments after signing an association agreement between Ukraine and the European Union.
Becoming the Membe rof the EU our country in the global competition in the global markets requires
scientific developments focused on improving the investment attractiveness in the terms of deep
social transformations and transition to a civilized market relations.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності інвестицій знайшли місце у наукових
досліджень вітчизняних учених: П. Гайдуцького, А. Галь!
чинського, В. Гейця, В. Гоблика, Б. Губського, М. Де!
м'яненка, Й. Завадського, М. Єрмошенка, М. Кісіля,
М. Корінька, В. Ланового, І. Лукінова, О. Мертенса, Л. Ней!
кової, О. Омельченка, П. Орлова, О. Осауленка, А. Пе!
ресади, Г. Підлісецького, С. Подкропивного, В. Радчен!
ка, О. Рогача, Саблука, А. Чемериса та ін.

 Незважаючи на наявність економічних розробок,
проблема формування інвестиційної привабливості, за!
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лучення інвестицій в аграрний сектор економіки Украї!
ни потребує постійного аналізу та висвітлення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення проблем та ри!

зиків, що виникають при формуванні інвестиційного
клімату в аграрному секторі та запропоновані шляхи їх
подолання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначальною передумовою розвитку аграрного

виробництва будь!якої країни є її грамотна та продума!
на інвестиційна політика, яка включає в себе: вибір дже!
рел та методів фінансування інвестицій, призначення
органів, відповідальних за реалізацію інвестиційної по!
літики, створення необхідної нормативно!правової бази
функціонування інвестиційного ринку, створення спри!
ятливого інвестиційного клімату.

Під інвестиційним кліматом розуміють середови!
ще, в якому відбуваються інвестиційні процеси. Фор!
мується інвестиційний клімат під впливом політичних,
економічних, юридичних, соціальних та інших фак!
торів, які визначають ступінь ризику інвестицій. Оцін!
ка інвестиційного клімату коливається в діапазоні від
сприятливого до несприятливого. Привабливим вва!
жається клімат, який сприяє активній інвестиційній
діяльності, стимулює приплив капіталу в економіку
країни. Несприятливий клімат підвищує ризик для інве!
сторів, що призводить до втрати капіталу та згасання
інвестиційної активності.

Подальший розвиток економіки України потребує
розробки виваженої стратегії залучення інвестицій.
Вона має бути спрямована на залучення довгостроко!
вих прямих іноземних інвестицій у стратегічно важливі
галузі економіки.

За результатами щорічного рейтингового дослід!
ження Міжнародної фінансової корпорації, група
Світового банку "Ведення бізнесу — 2011" Україна по!
кращила своє місце на 2 позиції з 147 на 145 місце, за
рахунок збільшення рейтингу по категоріях: "реєстра!
ція підприємств" та "отримання дозволів на будівниц!
тво", водночас відбулося зменшення рейтингів по ка!
тегоріях: "реєстрація власності", "доступ до кредитів",
"захист прав інвесторів" та "ліквідація підприємств"
(табл. 1).

Україна потенційно може бути однією з провідних
країн із залучення інвестицій. Цьому сприяють її вели!
чезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і де!

шева робоча сила, значний науково!технічний потен!
ціал, багаті природні ресурси, близькість до ЄС, особ!
ливо для тих прикордонних регіонів України, що без!
посередньо межують з країнами Європейського Союзу.
Адже наріжними каменями сучасної інвестиційної по!
літики ЄС в контексті її впливу на розвиток зовнішньое!
кономічних зв'язків у транскордонних регіонах, ство!
рених за участю прикордонних територій України, є
формування сприятливого інвестиційного клімату [1].
При розробці стратегії сучасної регіональної економіч!
ної політики сьогодні на перший план виходить пробле!
ма формування сприятливого інвестиційного клімату.
Характерна особливість формування інвестиційного
клімату в будь!якому територіальному утворенні —
збільшення обсягу залучених іноземних інвестицій [2,
с. 84].

Але існують і істотні недоліки, серед яких: нерозви!
нута інфраструктура; обмежена купівельна спро!
можність суб'єктів аграрної економічної діяльності; не!
досконалість податкової системи; відсутність надійних
гарантій захисту іноземного капіталу; значні обсяги за!
боргованості аграрних підприємств державним і недер!
жавним фінансовим інститутам; відсутність досконало!
го механізму кредитування аграрного сектора; фінан!
сова дестабілізація економіки у зв'язку зі значним об!
сягом зовнішнього державного боргу; політична не!
стабільність; корупція.

Для їх усунення необхідно створити сприятливий
клімат як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.
Залучення інвестиційного капіталу можна пожвавити
шляхом удосконалення законодавчої бази (особливо в
системі оподаткування та приватизації), створення та
функціонування спеціальних економічних зон, зміцнен!
ня банківської системи, розробки системи захисту та
державних гарантій в інвестиційній сфері.

Несприятливий інвестиційний клімат в агропромис!
ловому комплексі є наслідком довготривалої збитко!
вості основних видів сільськогосподарського вироб!
ництва. Все ще мають місце негативні тенденції попе!
редніх років: зношеність техніки, відсутність інвестиц!
ійної підтримки з боку державних органів та ін. Усе це
впливає на виробництво сільськогосподарської про!
дукції, яке в більшості господарств є збитковим і ма!
лоефективним.

В останні сім років галузь є прибутковою. Але
отримані прибутки не забезпечують розширення вироб!
ництва. Цих коштів ледь вистачає на поповнення вироб!
ничих запасів та здійснення основних технологічних

Таблиця 1. Місце України у рейтинговому дослідженні МФК "Ведення бізнесу — 2011"

   
2011, 

 
 

2010, 
 
 

 
 

  145 147 +2
  118 136 +18
   179 181 +2

  164 160 -4
   32 30 -2
   109 108 -1

  181 181   
  139 139  
  43 43  

  150 145 -5

Джерело: за даними [МФК "Ведення бізнесу — 2011"].
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операцій з виробництва сільськогосподарської про!
дукції [4, с. 3—5].

Створення сприятливого інвестиційного клімату —
головна умова успішної політики залучення та викори!
стання іноземного капіталу в економіці України. Для
забезпечення стабільної правової основи функціону!
вання іноземного інвестора пропонуються її окремі ос!
новні елементи, а саме: забезпечення прав власності
на землю або права отримання 99!річної оренди землі
під будівлями, спорудами, підприємствами при їх
купівлі, покращення податкових, митно!тарифних умов
для іноземного партнера, гарантування їх стабільності
на період 5—7 років, застосування пільг, спрямованих
на зменшення ризику трати капіталу, розробка особ!
ливого режиму участі іноземних інвесторів у привати!
зації, розширення практики двосторонніх домовлено!
стей про взаємний захист інвестицій, розширення взає!
модії з міжнародними організаціями, які займаються
питаннями інвестиційного співробітництва, особливо з
Міжнародним агентством по гарантіям інвестицій
(МАГІ), Міжнародним банком реконструкції та розвит!
ку (МБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією
(МФК).

Для стимулювання діяльності іноземних інвесторів
необхідна послідовна державна стратегія, а саме: вар!
то відмовитися від орієнтації на підтримку та стимулю!
вання всіх без виключення іноземних інвесторів, в особ!
ливості націлених на гігантські проекти, що потребує
значного відволікання з народногосподарського обігу
матеріальних та фінансових ресурсів; варто заохочува!
ти на рівні державної політики першочергове залучен!
ня іноземного капіталу до будівництва та реконструкції
підприємств, що випускають гостродефіцитні та конку!
рентоспроможні товари; не допускати створення СП, що
випускають продукцію, несумісну із міжнародними стан!
дартами; за допомогою різноманітних стимулів підтри!
мувати та заохочувати залучення іноземних інвестицій
у високотехнологічних галузях, пріоритетних для нашої
економіки; створити розгорнуту організаційно!правову
систему, яка б була конкурентоспроможна по відношен!
ню до інвестиційних режимів інших країн, гармонізува!
ти українське законодавство у відповідності з євро!
пейськими стандартами; пріоритетним напрямом вико!
ристання зарубіжних інвестицій повинен стати розвиток
експортного потенціалу України.

З метою зміцнення національного інвестиційного
потенціалу в агропромисловому комплексі України еко!
номічна політика держави повинна бути спрямована на
розв'язання таких найгостріших проблем: забезпечен!
ня правової бази формування сприятливого інновацій!
но!інвестиційного клімату аграрного сектору України;
коригування системи податкових пільг відповідно до
вимог СОТ; освоєння новітніх розробок і використання
досягнень світового сільськогосподарського машино!
будування; створення системи ефективного інженерно!
технічного забезпечення аграрного сектору з дотриман!
ням чинного українського законодавства; збільшення
вкладень в основний капітал; розвиток банківського
кредитування аграрного сектору; розвиток фондового
ринку та охоплення ним сільськогосподарських
підприємств; сприяння залученню прямих іноземних
інвестицій в агропромисловий комплекс.

Найбільш пріоритетними і одночасно прибутковими
сферами для іноземного інвестування в аграрний сек!
тор є: впровадження високопродуктивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур та утри!
мання худоби і птиці; оновлення і модернізація на базі
нових технологій підприємств харчової промисловості,
а також тих, що займаються заготівлею та зберіганням
зерна та іншої сільськогосподарської продукції; ство!
рення потужностей та сировинної бази для виробницт!
ва обладнання для олійножирової, м'ясо!молочної, бо!
рошномельно!круп'яної та хлібопекарської промисло!
вості; налагодження випуску ефективних хімічних за!
собів захисту сільськогосподарських рослин і тварин;
надання виробничих послуг сільськогосподарським та
іншим агропромисловим підприємствам.

Основними напрямами інтегрування аграрного сек!
тору України у світову економіку слід вважати: створен!
ня спільних підприємств, формування вільних економі!
чних зон агропромислового типу. Створення спільних
підприємств дає можливість більш інтенсивно залучати
іноземний капітал, валютні надходження від агропро!
мислової діяльності будуть значно зміцнювати регіо!
нальну економіку. Для підвищення ефективності функ!
ціонування спільних підприємств необхідними є подаль!
ше вдосконалення принципів зовнішньоекономічної
діяльності, подолання процесів інфляції та забезпечен!
ня стабільності в економіці.

Саме ці фактори здатні підвищити зацікавленість
великих іноземних компаній у спільній підприємницькій
діяльності та сприяти входженню України до міжнарод!
них організацій.

Тому на державному рівні для аграрного сектору
України повинні бути чітко визначені пріоритетні галузі,
виробництва, куди в першу чергу повинні залучатися
іноземні інвестиції. Одним з ведучих критеріїв доціль!
ності такого вибору повинна бути можливість досягнен!
ня ланцюгової реакції господарської активності й еко!
номічного росту у всьому аграрному секторі як наслідок
первинної ін'єкції капіталів. У зв'язку з цим, з огляду на
вітчизняні потреби, а також світовий досвід, особливо
досвід країн Східної Європи, для умов України можна
запропонувати наступні пріоритетні сфери!адресати для
іноземних інвестицій з метою забезпечення динамічно!
го розвитку переробних галузей аграрного сектору: ви!
робництво технологічного устаткування для цукрової,
олійно!жирової, хлібо!пекарської, мукомельно!круп'я!
ної, м'ясо!молочної промисловості, таропакувального
господарства, для випуску дитячого харчування; вироб!
ництво тари й упакування; біотехнології в галузях пере!
робної промисловості аграрного сектору; створення
об'єктів соціальної інфраструктури.

Україні вкрай необхідний системний законодавчо
закріплений підхід до державного протекціонізму, який
забезпечив би стабільну ситуацію на агропромислово!
му ринку, можливість гнучкого державного регулюван!
ня при кон'юктурних змінах. Лише в умовах захищеності
сільського господарства і бізнесу стане можливий
стійкий приплив інвестицій [5, с. 14]. На сьогоднішній
день приплив інвестицій в інноваційні програми агропро!
мислового комплексу можливий за умов стимулювання
державної підтримки сільськогосподарського вироб!
ництва та розвитку інтеграційних процесів. Інтегровані
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підприємства отримають ефект за рахунок консолідації
фінансових ресурсів, праці і засобів виробництва.

Основними напрямами залучення інвестицій, зокре!
ма іноземних в аграрний сектор економіки України й За!
карпатського регіону можуть бути: розробка регіональ!
них програм стимулювання приватних інвестицій; роз!
виток ринку цінних паперів; створення вільних економ!
ічних зон; придбання іноземними інвесторами акцій
вітчизняних підприємств харчової промисловості; стра!
хування інвестицій від некомерційних ризиків.

Національна інвестиційна політика повинна бути
направлена, передусім, на розвиток об'єктів соціальної
інфраструктури сільських поселень: освіти, охорони
здоров'я і культури, зв'язку, транспорту, житлово!ко!
мунального господарства та дорожнього будівництва,
яка повинна сприяти створенню додаткових робочих
місць у виробничій та соціальній сферах села, розши!
ренню підсобних підприємств і промислів. Слід прово!
дити активну роботу у сфері зайнятості дієздатного на!
селення, підтримки соціально вразливих верств, насам!
перед, багатодітних сімей, пенсіонерів та інвалідів, про!
фесійної підготовки і перепідготовки, матеріальної до!
помоги вивільнюваним працівникам. З цією метою не!
обхідно реалізовувати національну програму зайнятості
сільського населення та заходи, спрямовані на розви!
ток самостійного підприємництва селян, регулювання
трудових відносин, наймання працівників, зменшення
трудового навантаження і поліпшення умов праці
сільських жінок. Важливо забезпечити зайнятість сіль!
ської молоді у виробничій та соціальній сферах, підви!
щення рівня її професійної орієнтації й кваліфікації.

Аграрна політика повинна бути підтримкою для
створення фондів соціального розвитку сільської місце!
вості за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також
цільових відрахувань підприємств, господарств, орга!
нізацій і установ.

Основою дієвої регіональної аграрної політики є
аграрна реформа. Виважена регіональна аграрна по!
літика має сприяти подоланню кризи не тільки у сіль!
ському господарстві, але і у економіці регіону в цілому.
Через це реалізація програми стабілізації й розвитку всіх
галузей сільськогосподарського виробництва, розроб!
ка концепції такої політики і методологічних основ прий!
няття рішень є актуальним для державотворчих процесів
із зміцнення політичної незалежності регіону і держави
в цілому.

Активізація інвестиційного процесу в агровиробни!
чому комплексі є одним із найдієвіших механізмів соц!
іально!економічних перетворень у ньому, оскільки за
даними держкомстату України за останніх 20 років енер!
гоозброєність сільськогосподарських підприємств зни!
зилась на 55—65%, а зношеність сільськогосподарсь!
кої техніки становить 80—90%. Це призвело до скоро!
чення оброблюваних земель і, як наслідок, дефіциту
сільськогосподарської продукції в Україні.

Зміцнення матеріально!технічної бази сільського
господарства, впровадження досягнень науково!техні!
чного прогресу є основними напрямами виходу агрови!
робничого комплексу регіону країни з економічної кри!
зи. Сільськогосподарське машинобудування й підприє!
мства сервісного обслуговування техніки покликані по!
стачати сільськогосподарським товаровиробникам не!

обхідну сучасну техніку і обладнання для виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції, здійсню!
вати фірмове обслуговування техніки.

ВИСНОВКИ
Інвестиційна політика аграрного сектору України та

Закарпаття в умовах ризику має формуватися на основі
економічних важелів впливу держави на реалізацію інве!
стиційної привабливості економіки країни, що покликані
компенсувати недоліки загальноекономічної кон'юнк!
тури і підсилити інвестиційну привабливість аграрної
галузі. Ефективна національна політика в сфері залу!
чення інвестицій повинна мати низку стимулюючих ва!
желів, зокрема для сільського господарства — держав!
ну (в тому числі бюджетну) підтримку, суттєві зміни тех!
нологічної структури сільськогосподарського вироб!
ництва.
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